انتخاب دسترسی به اینترنت
این سواالت ممکن است به شما کمک کند که تصمیم بگیرید چه نوع دسترسی به اینترنت
برای شما بهترین است .هر سوال را بخوانید  ،سپس پاسخ خود را مشخص کنید.
کجا می خواهید از دستگاه خود استفاده کنید؟
(الف) در خانه
(ب) خارج از خانه و پیرامون آن
از چه دستگاهی استفاده میکنید؟
(الف) رایانه رومیزی  ،لپ تاپ  ،تبلت یا تلویزیون هوشمند (لطفا توجه داشته باشید :فقط می توانید
از اینترنت ثابت در این دستگاه ها استفاده کنید).
(ب) تلفن هوشمند

اغلب هر چند وقت یکبار از اینترنت استفاده می کنید؟
(الف) اغلب به عنوان مثال بیشتر روزها ،هر روز
(ب) کمی  -هر چند روز
می خواهید تقریبا هر ماه چقدر هزینه کنید؟
(الف)  20پوند یا بیشتر
(ب) کمتر از  20پوند

تعداد تیک های (الف ) را جمع کنید و همچنین تعداد تیک های (ب) را هم جمع کنید.
اگر بیشتر( الف ) دارید  ،اینترنت ثابت ممکن است برای شما بهترین باشد.
اگر بیشتر( ب) دارید  ،اینترنت موبایل برای شما بهترین است.
در صفحات بعدی درباره اینترنت ثابت و موبایل  ،اطالعات کافی را کسب کنید.
لطفا توجه داشته باشید  ،این فقط یک راهنما است و به این معنی نیست که شما باید یک
نوع اینترنت یا نوع دیگری داشته باشید.
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اینتــرنـت ثــابـت
اینترنت ثابت دسترسی به اینترنت را در یک مکان فراهم می کند  ،به عنوان مثال
در خانه .معموال به آن پهنای باند  ،فیبر نوری یا وای فای نیز گفته می شود.
توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ارائه می شود.
برای عملکرد آن به مودم یا مسیریاب نیاز دارید .این کار توسط ارائه دهنده خدمات
اینترنتی به شما داده خواهد شد.
شما می توانید از آن برای دستـرسی به اینتـرنت بـر روی رایـانـه های رومیزی ،
لپ تاپ  ،تبلت  ،تلویزیون های هوشمند و تلفن های هوشمند تا زمانی که در خانه
شما هستند استفاده کنید.
شما معموال قرارداد دارید و ماهیانه حدود 20پوند یا باالتر هزینه می کنید .بعضی
اوقات می توانید کمترازاین مبلغ را پرداخت کنید.

انتخاب ارائه دهنده خدمات اینترنتی
تعداد زیادی از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی وجود دارد .بی تی ( ,)BTویرجین
رسانه ها ( ,) Virgin Mediaآسمان( , )Skyپالس نت( )Plus Netو تاک تاک
( )Talk Talkآنهایی که محبوب هستند.
شرکت ارائه دهنده تلفن شما ممکن است قادر به ارتقاء دسترسی به بسته اینترنتی
را شامل باشد.
ارزش بررسی خدمات دیگررا دارد چرا که هزینه ها می توانند متفاوت باشند.
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به موارد زیر توجه کنید:
•
•
•
•
•

قیمت بسته
طول قرارداد
اگرشامل وجه اجاره خط تلفن باشد.
اگر هزینه راه اندازی وجود دارد.
میانگین سرعت – سرعـت متـوسط  ،در مگـابایـت ) (Mbانـدازه گیری می
شود و به این معنی است که یک وب سایت چقدرسریع بارگیری ویا یا یک
برنامه را دانلود می کند .

 uSwitchیک مکان خوب برای بررسی و مقایسه بسته های اینترنتی است:

www.uswitch.com/broadband

هنگـامی که شما یک ارائـه دهنده خدمـات اینتـرنتی و یک بستـه را انتخـاب کرده
اید ،ارائـه دهنده خدمـات اینتـرنتی ترتیبی خـواهد داد کـه یک تکـنسین کامپیوتر به
خانه شما بیاید واتصال به اینترنت شما را راه اندازی کند.
این کار گاهی اوقات می تواند چند هفته طول بکشد.
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اینتـرنـت موبـایـل
اینترنت تلفن همراه دسترسی به اینترنت را هم در خانه وهمچمنین زمانی که شما
خارج ویا در پیرامون آن هستید فراهم می کند.
توسط شبکه های تلفن همراه ارائه می شود.
شما می توانید از آن برای دسترسی به اینترنت بر روی گوشی هوشمند استفاده
کنید.
هزینه ها بسته به اینکه چه طرحی را انتخاب می کنید ،می تواند از  ۱۰پوند هر
چند ماه تا بیش از  ۳۰پوند در ماه متفاوت باشد.

انتخاب شبکه تلفن همراه و برنامه ریزی
تعداد زیادی از ارائه دهندگان شبکه تلفن همراه وجود دارد GiffGaff ،O2 .و EE
آنهایی که محبوب هستند.
یکی را انتخاب کنید که پوشش خوبی در منطقه شما دارد و نیازهای شما را
برآورده می کند.
شما نیاز به انتخاب یکی از طرح ها که شامل پرداخت بر حسب طرح انتخابی شما،
معامله سیم کارت تنها ،و یا یک قرارداد را دارید .این گزینه ها چگونگی پرداخت
اینترنت تلفن همراه  ،خواهد بود.

پرداخت بر حسب طرح انتخابی شما
شما به شبکه تلفن همراه پولی را پرداخت میکنید که به شما اعتباری خواهند داد.
هنگامی که شما با استفاده از تلفن خود جهت تماس تلفنی،
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ارسال پیامک و یا استفاده از اینترنت استفاده میکنید ،مقداری پول از اعتبار شما
کسرخواهد شد .هنگامی که موجودی اعتبار خود را از دست دهید ،شما نیاز به
"افزایش اعتبار" و یا پرداخت ارائه دهنده دوباره آن را دارید.
معامله سیم کارت به تنهایی
شما هر ماه مبلغ تعیین شده ای را پرداخت می کنید که به شما کمک هزینه تعیین
شده ای از تماس ها ،پیـامک ها و داده هـا (اینتـرنت) را می دهد تـا بـه صـورت
رایـگان استفاده کنید.
اگـر شمـا بیش از مقـدارتعیین شـده استفاده کنید  ،بایدهزینه شارژاضافی را
پرداخت نمایید .معامالت سیم کارتی برای تغییر و یا متوقف کردن نسبتا آسان است.

قـرارداد
مانند معامله سیم کارت تنها ،شما هر ماه مبلغ تعیین شده ای را پرداخت می کنید که
به شما کمک هزینه تماس ها ،پیامک ها و داده ها (اینترنت) را به صورت رایگان
می دهد .قراردادها معموال گران ترهستند زیـرا شامـل پـرداخـت هـزینـه تلفـن هـم
می شوند .توقف قـراردادهـا ممکن اسـت تـا زمانی که طول قرارداد به پایان برسد
دشوار باشد.
سایت مربوط به مقایسه کارشناسی صرفه جویی درپرداخت به عنوان طرح انتخابی
سیم کارت
https://www.moneysavingexpert.com/mobiles/best-pay-as-yougo-sim-cards/
 uSwitchمقایسه معامالت سیم کارت تنها:
https://www.uswitch.com/mobiles/compare/sim_only_deals/
 uSwitchمقایسه قراردادهای تلفن همراه:

_https://www.uswitch.com/mobiles/compare/cheap_mobile
phones/
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حمــایـت بیشـتـر
پشتیبانی تلفنی از قهرمانان دیجیتال منچستر
آیا دستگاهي دارید که به اینترنت وصل میشه؟ آیا نیاز به کمک دراستفاده از آن را
دارید؟ ما تیمی از قهرمانان دیجیتال داریم که از ساکنان منچستر پشتیبانی تلفنی ارائه
.  زبان انجام داد۱۵  تماس ها را می توان به.می دهند
digitalinclusion@manchester.gov.uk  و یا ایمیل07860064128 پیام
.اسمتان را بگذارید با شما تماس خواهیم گرفت و کمک خواهیم کرد
. با ما در ارتباط باشیدCOVID-19 از طریق
COVID - 19 با انجمن پشتیبانی،اگربرای آنالین شدن به کمک و پشتیبانی نیازدارید
 و یا ارسال ایمیل ما در، 08002346123 با شماره تلفن، تماس بگیرید
digitalinclusion@manchester.gov.uk
:جهت اطالعات بیشتر
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_c
onnected_through_covid-19_leaflets
This guide was produced in partnership with the following groups, networks and organisations:

All information provided at time of writing and distribution is true and correct but may change without notice.
We will endeavor to keep information updated each month. Please check out the website for the latest
downloadable version: https://buzzmanchester.co.uk/
For further information about this guide, please email: simon.kitchin@gmmh.nhs.uk or
lorna.dawson@gmmh.nhs.uk
[Version 7 Android_Farsi_October 2020]
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